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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Καλαµάτα, 26-10-2020
Αριθµ. Πρωτ.: 4038/56549
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Συγκοµιδής - εκποίησης ελιών (ελαιοποιήσιµων, Καλαµών), παραγωγής 2020
(CPV: 03222340-7), (NUTS: EL 653)
O ΕΛΓΟ-«∆ΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ
/ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ στην Καλαµάτα, ανακοινώνει ότι
προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισµό για την πώληση ελαιόκαρπου από
διάφορες ελαιοποιήσιµες ποικιλίες ελιάς, καθώς και ποικιλίας ‘Καλαµών’, παραγωγής 2020,
µε τους παρακάτω όρους:
ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

2.

Ο πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Τµήµατος,
Λακωνικής 87, Καλαµάτα, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής την 03η Νοεµβρίου 2020,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ.
Οι πλειοδότες θα προσφέρουν τιµή ανά κιλό ελιών µε ελάχιστη τιµή εκκίνησης 0,22 Ευρώ
ανά κιλό πλέον Φ.Π.Α., για τις ελαιοποιήσιµες ποικιλίες και 0,35 ευρώ ανά κιλό πλέον
Φ.Π.Α., για τις ελιές Καλαµών, σύµφωνα µε την απόφαση της ∆ιευθύντριας του Ινστιτούτου
(υπ’ αριθ. 4031/56508/26-10-2020, Α∆Α: ΨΒΞΤΟΞ3Μ-Σ47).

3.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει, µέχρι το πέρας της ελαιοκοµικής περιόδου και όχι
αργότερα από τις 28/2/2021, το ποσό των 440 € πλέον Φ.Π.Α., για την κατ’ ελάχιστο
ποσότητα που εκτιµάται ότι θα είναι η παραγωγή των ελαιοποιήσιµων ποικιλιών και το ποσό
των 350 € πλέον Φ.Π.Α., για την κατ’ ελάχιστο ποσότητα που εκτιµάται ότι θα είναι η
παραγωγή για την ‘Καλαµών’. Σε περίπτωση απρόβλεπτων καιρικών φαινοµένων και
καταστάσεων, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του αναδόχου και απόφαση της Επιτροπής,
υπάρχει η δυνατότητα µείωσης του ελάχιστου ποσού καταβολής µέχρι και 35%.

4.

Τα έξοδα συγκοµιδής, συσκευασίας, µεταφοράς κ.τ.λ. θα βαρύνουν τον πλειοδότη. Η
παραλαβή των ελιών θα γίνεται µε µέριµνα της επιτροπής παραλαβών του τµήµατος από τους
ελαιώνες στην Καλαµάτα, µε τα σχετικά παραστατικά. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται στην
καταστροφή των υπολειµµάτων κλαδέµατος σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί κλάδεµα για
διευκόλυνση της συγκοµιδής.

5.

Οι προσφορές θα κατατεθούν έγγραφες και σφραγισµένες (κλειστές) ενώπιον της επιτροπής
διενέργειας διαγωνισµών. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τις αρχικές κλειστές προσφορές
και θα συνεχιστεί µε προφορικές προσφορές. Οι πλειοδότες θα πρέπει να παρίστανται στη
συνάντηση που έχει ορίσει η επιτροπή και την τελευταία ηµέρα και ώρα κατάθεσης των
προσφορών. Σε περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµού άλλου, οφείλει να το
δηλώσει στην επιτροπή και να προσκοµίσει το νόµιµο πληρεξούσιο ή θεωρηµένη από δηµόσια
αρχή εξουσιοδότηση. Κάθε προφορική προσφορά θα πρέπει να είναι ανώτερη κατά 2%
τουλάχιστον της υπερισχύουσας γραπτής προσφοράς ή της προηγούµενης ανώτερης
προφορικής προσφοράς.

6.

Οι πλειοδότες θα πρέπει να προσκοµίσουν κατά την ώρα διενέργειας του διαγωνισµού µαζί µε
την προσφορά τους εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή µετρητών (µε απόδειξη
είσπραξης της υπηρεσίας) που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας των 2.000
κιλών ελαιοποιήσιµων ελιών, δηλαδή οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (8,80 €) και το 2% της
προϋπολογισθείσας αξίας των 1.000 κιλών ελιών Καλαµών, δηλαδή επτά ευρώ (7,00 €).
Επίσης να αναφέρουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση των όρων διακηρύξεως τους
οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Λακωνικής 87, 241 00 Καλαµάτα Τηλ.: 27210-29810 & 91984, Fax:27210-27133, email: nagrefka@otenet.gr

ΑΔΑ: ΨΡ7ΔΟΞ3Μ-ΠΞΒ
1

7.

Η αξιολόγηση των προσφορών και η σύγκριση των προσφεροµένων τιµών θα γίνει από την
αρµόδια επιτροπή αµέσως µετά την λήξη του διαγωνισµού.

8.

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, µόνο από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, εγγράφως,
είτε κατά την διάρκεια του ενώπιον της επιτροπής, είτε εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη
λήξη του. Μετά το πέρας της εικοσιτετραώρου προθεσµίας για την υποβολή των ενστάσεων η
επιτροπή θα ολοκληρώνει το πρακτικό και στην συνέχεια η ∆/ντρια θα εκδίδει τη σχετική
απόφαση κατακύρωσης.

9.

Η κατακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισµού θα γίνει από την ∆ιευθύντρια του Ινστιτούτου
µε εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για ολόκληρη την παραπάνω
ποσότητα ελιών.

10. Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί θα ειδοποιηθεί και πρέπει να προσέλθει εντός (5) πέντε
ηµερών στα γραφεία του Ινστιτούτου στη Καλαµάτα για παραλαβή απόφασης κατακύρωσης
και αποδοχής των όρων του διαγωνισµού. Σε περίπτωση αρνήσεως του πρώτου πλειοδότη η
∆/ντρια αποφασίζει την κατακύρωση στον επόµενο κ.ο.κ. Σε περίπτωση που και ο τελευταίος
πλειοδότης αρνηθεί ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί.
11. Ο πλειοδότης θα πρέπει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή ή µετρητά (µε απόδειξη
είσπραξης της υπηρεσίας), που θα καλύπτει το 5% της αξίας της παραπάνω ποσότητας των
ελαιοποιήσιµων ελιών (περίπου 2.000 κιλά) και το 5% της αξίας των ελιών Καλαµών
(περίπου 1.000 κιλά), για την καλή εκτέλεση των όρων του συµφωνητικού η οποία θα
καταπίπτει υπέρ του ΕΛ.Γ.Ο. «∆ΗΜΗΤΡΑ».
12. Η εξόφληση της ανωτέρω εκποίησης θα γίνει αφού προσκοµισθούν τα απαραίτητα
παραστατικά µετά από συνεννόηση µε το λογιστήριο, εντός µηνός από το πέρας της
συγκοµιδής. Τον πλειοδότη βαρύνει ο Φ.Π.Α. του τιµολογίου.
13. Οι εγγυήσεις συµµετοχής που έχουν κατατεθεί επιστρέφονται στους συµµετέχοντες µετά το
τέλος του διαγωνισµού.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων
του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αµπέλου/Τµήµα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών
στην Καλαµάτα και στο χώρο ανακοινώσεων των ∆ήµων (α) Καλαµάτας, και (β) Μεσσήνης και θα
αναρτηθεί στη σελίδα του ΕΛΓΟ «∆ΗΜΗΤΡΑ» (www.elgo.gr) και του Ινστιτούτου www.nagrefcha.gr.
Για κάθε πληροφορία ή επίσκεψη, είµαστε στη διάθεσή σας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
(∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 8:00-14:00 µ.µ., υπεύθυνος: κ. Παναγιώτης Κάτσαρης, τηλ.:
27210 91984 και 27210 29812).
Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά τα διαδικαστικά του διαγωνισµού µπορείτε να
απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Ινστιτούτου: 2810 302308, (υπεύθυνη κα Μαρία Παπαχατζάκη).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Θα ληφθούν υπόψη οι προσφορές που θα προσκοµισθούν µέχρι και την Τρίτη 03 Νοεµβρίου
2020 έως 10:30 π.µ. στα γραφεία του Τµήµατος Ελαίας και Οπωροκηπευτικών στην
Καλαµάτα.
2. Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την αρµόδια «Επιτροπή προµηθειών διενέργειας
διαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών» του τµήµατος, την ίδια ηµέρα και ώρα 10:30 π.µ.
στην έδρα του Τµήµατος, Λακωνικής 87, Καλαµάτα.
Η ∆ιευθύντρια

∆ρ. Αναστασία Τσαγκαράκου
∆ιευθύντρια Ερευνών
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